Retkiopas
Rentoutujan Järvi-Suomen kierros

Rentoutujan reitillä pääsee rentotumaan ihan toden
teolla. Matkalta löytyy todella esteettisiä kylpyläpaikkoja kuten Koli Spa ja Järvisydän. Tällä matkalla pääset kylpemään itsesi rennoksi. Matkalta löytyy myös
hyvää syötävää jokaiseen makuun.

INFO
Reitin pituus: 1 177km
Ajo-aika: 15h
Matkan kesto noin 7vrk

Google Maps -reitti

Kuopio – Iisalmi								

Iisalmi

110 km – 1 h 20 min

Rentoutumista Ylä-Sawossa! Iisalmessa
pääsee nauttimaan Ylä-Savolaisista palveluista niin ruan kuin saunomisen merkeissä.
Myös vierestä löytyvä Runnin kylpylä tarjoaa oivat puitteet rentoutumiseen

Majoitus
Koljonvirran leirintäalue
Ylemmäisentie 6
74160 Iisalmi

Tervetuloa viihtymään historialliseen, ympäri vuoden palvelevaan kartanoomme ja kesäisin aukiolevaan
camping leirintäalueelle Koljonvirralle Iisalmessa. Samassa
paikassa Iijärven rannalla yöpyivät aikoinaan pitkänmatkalaiset pohjoisen kävijät ja jo sota-aikoihin itse Sandels, onhan
matkaa keskustaan vain 3 km.

Aktiviteetit
Spa Hotel Runni
Runnintie 407
74595 RUNNI
Haapaniemen matkailu
Haapaniementie 165
74150 IISALMI

Ravintola Kuappi

Tervetuloa viihtymään hyvän energian lähteille! Spa Hotel
Runnin luonnonläheinen miljöö kutsuu viihtymään ja nauttimaan elämäsi parhaista hetkistä.

Haapaniemessä pääset nauttimaan luonnon rauhasta, laadukkaasta palvelusta ja korkeatasoisista juhla- ja majoitustiloista.
Haapaniemessä voi järjestää niin juhlat, kokoukset kuin saunaillatkin, isolla tai pienellä porukalla.

Ravintola Kuappi - Maailman Pienin Ravintola

Veikonkatu 1
74100 IISALMI
Golden Dome sauna
Kyllikinkatu 8
74100 IISALMI
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Hotel Golden Domen sauna lämmitetään maanantaista torstaihin asiakkaidemme käyttöön klo 18.45-21.00.
Viikonloppuisin sauna tilauksesta.

Iisalmi – Uurainen				

Uurainen
Äänekoski

			

		

224 km – 3 h

Rentoutumista Uuraisissa/Äänekoskelle löytyy eri
muodoissa. Voit nauttia a la carte ruokaa Äänekosken keskustassa tai käydä rantasaunassa Marjoniementilalle. Jos tekee mieli mennä kylpylään,
sekin onnistuu Peurunkaan kylpylässä, joka on
aivan Äänekosken tuntumassa!

Majoitus
Hietasaari
Hietasaarentie 126
41240 KYYNÄMÖINEN
Lintulahti
Lintulantie 5 A
44440 RÄIHÄ

Hietasaari tarjoaa loistavat mahdollisuudet, varsinkin lapsiperheille, rauhallisen ja luonnonläheisen loman viettoon. Hietasaaren hiekkarantoja on kutsuttu Keski-Suomen Rivieraksi.
Nykyaikainen tasokas jäsenalue aivan matkanne varrella,
menittepä sitten etelästä pohjoiseen, tai pohjoisesta etelään.
Sekä Viitasaaren, että Äänekosken palvelut ovat lähellä.
Lintulahteen on helppo poiketa saunomaan, levähtämään ja
viihtymään mukavien karavaanariystävien parissa.

Aktiviteetit
Peurunkaan kylpylä
Peurungantie 85
41340 LAUKAA
Marjoniementilan rantasauna
Marjoniementie 91
41230 UURAINEN
Ravintola Wille
Äänekoskentie 311
44100 ÄÄNEKOSKI
Äänekosken uimarannat
Lohilahdentie 4
44260, ÄÄNEKOSKI
Ravintola Alansa
Virastotie 2
41230 UURAINEN
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Unohda arki ja kiireet. Antaudu veden virkistävään syleilyyn ja
nautiskele erilaisten altaiden piristävästä vaikutuksesta. Viimeistään saunan lempeässä lämmössä hengityksesi tasaantuu
ja kehosi rentoutuu.
Uusi 93 m2:n rantasauna on valmistunut turvekaton alle kesällä 2019. Saunan lisäksi rakennuksesta löytyy myös kokous-/
juhlatila 20 hengelle. Pihaterassilla on myös ympärivuotiseen
käyttöön soveltuva poreamme 12 hengelle.
Me olemme ihastuttava ja tunnelmallinen ravintola-kahvila
Äänekosken kauneimmassa puutalossa aivan keskustassa.
Olemme auki loppuviikon iltaravintolana, jolloin tarjolla a la
carte -listaherkut.
Lukuisat uimarannat mahdollistavat virkistäytymisen kuumina
kesäpäivinä

Hyvää pizzaa, kebabia ja hampurilaisia Uuraisen keskustasta.

Uurainen – Lappeenranta				

Lappeenranta

		

259 km – 3 h 25 min

Saavuitte juuri Lappeenrantaan, suoraan
järvisuomen ytimeen! Täällä pääsette ihailemaan Saimaan saaristoa, vaikka risteilyn
merkeissä, josta voitte jatkaa kahvihetkelle
Majurskan taloon!

Majoitus
Camping Lappeenranta
Kuusimäenkatu 16
53810 Lappeenranta

Camping Lappeenranta on kaunis leirintäalue Saimaan rannalla, vain 5 minuutin päässä Lappeenrannan keskustasta.
Voit tulla meille matkailuautolla, telttailemaan, vuokrata
mökin tai vaikka saunomaan. 10 hehtaarin alueellamme on
runsaasti tilaa ja tekemistä kaiken ikäisille.

Aktiviteetit
Risteily Saimaalla
Satamatie 1
LAPPEENRANTA
Myllsaaren rantasauna
Myllysaarenpolku 1
53100 LAPPEENRANTA
Lappeenrannan kesäteatteri
Kristiinankatu 2B
LAPPEENRANTA

Kahvila Majurska
Kristiinankatu 1,
53900 LAPPEENRANTA
Ravintola Nautilus
Ainonkatu 35
53100 LAPPEENRANTA
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M/S Saimaa Margareta on tyylikäs ja hyvin varusteltu matkustaja-alus. Ulkokokansillamme ja maisemaikkunoin varustetuista sisätiloistamme nautit Suomen kauneimmasta järvimaisemasta liikkuvin terassitunnelmin!
Myllysaaren yleinen rantasauna sijaitsee Myllysaaren uimalan
ja uimarannan tuntumassa. Talvella saunalla on myös avanto.

Lappeenrannan kesäteatteri sijaitsee Saimaan ympäröimällä
korkealla niemellä, jonne on rakennettu linnoitusrakennelmia
jo 1700-luvulla. Kesäteatteri on rakennettu entisöityjen linnoitusvallien lomaan. Sekä näyttämö että katsomo on katettu.
Kahvila Majurska sijaitsee Lappeenrannan Linnoituksessa,
historiallisten vallien ja vehreiden puiden sylissä. Kahvilan
omaleimainen interiööri ja kodikas tunnelma on tullut rakkaaksi sekä kaupunkilaisille että vieraille ympäri maailman.
Tunnelmallisessa ravintolassamme seurustelette kiireettömästi.
Ammattitaitoinen ja teitä hyvin huomioiva henkilökuntamme
sekä keittiömme herkulliset antimet pitävät huolen, että vierailunne on todellinen elämys.

Lappeenranta – Savonlinna					

Savonlinna

		

157 km – 2 h

Savonlinnan suunnilla silmä kyllä lepää. Rentouttavassa kesäkaupungissa pääsee maistamaan autenttista muikkua monessa eri muodossa. Lähistöllä Rantasalmessa löytyy Järvisydän, joka tarjoaa
todella esteettisen kylpyläkokemuksen.

Majoitus
Tanhuvaara Camping
Moinsalmentie 1042
57230 Savonlinna

Tanhuvaara Camping sijaitsee rauhallisella alueella järven
lähellä, vain 5 min kävelymatkan päässä Tanhuvaara-matkailukeskuksen palveluista. Tanhuvaara Camping yhdistää rennon
lomanvieton kauniissa luonnossa liikunnallisen matkailukeskuksen palveluihin. Voit yhdistää lomaasi mm. urheilukylpylän,
venevuokrauksen tai vaikka käynnin ryhmäliikuntatunneilla.

Aktiviteetit
Kalastajan koju
Kauppatori
57100 SAVONLINNA
SPA Järvisydän
Porosalmentie 313
58900 RANTASALMI
Bistro Waahto
Satamapuistonkatu 5
57100 SAVONLINNA

Olaf Brewing
Laivamiehentie 5
57510 SAVONLINNA
Craft&Desing Savonlinna
Pirttimäentie 250
58300 SAVONRANTA
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Tuoreus on Kalastajan kojun ruokien tärkein mauste, miellyttävät puitteet ja raikas juoma takaa, että nautit oopperakaupungin tunnelmasta terassillamme aina yömyöhään saakka.
Rentoudu kylpylälomalla suomen ekologisimmassa järvikylpylässä. Majoitu kotasviitissä, maisemasviitissä tai elämyshotellissa.

Waahdon keittiön sydämenä toimii puuhiiligrilli, joka tuo
annoksiin verratonta makua. Suositut burgerimmekin maistuvat nyt entistä paremmilta! Omat pienpanimotuotteemme
kuuluvat luonnollisesti olennaisena osana Waahto Brewhousin
makumaailmaan ja tunnelmaan.
Panimon puoti palvelee päivittäin panimomme yhteydessä.
Myynnissä omat tuotteet aina 12% vahvuuteen saakka ja myös
laaja valikoima maahantuomamme tanskalaisen Mikkellerin
alkoholittomia ja max 5,5%:sia oluita.
Puodeissa ja putiikeissa palvellaan! Hanki paikallisesti tehty
laadukas tuote muistoksi visiitistäsi.

Savonlinna – Lieksa / Koli					

Lieksa

		

224 km – 3 h

Lieksan alueella on paljon tarjottavaa
rentouttavien hetkien perässä liikkuvalle
matkailijalle. Koli Relax Spassa pääset
nauttimaan kylpyläkokemuksesta kauniiden maisemien äärellä

Majoitus
Lomakylä Timitraniemi
Timitrantie 25
81720 LIEKSA

Viihtyisä lomakylä Pielisen rannalla – vain kivenheiton päässä
Lieksan keskustasta.

Aktiviteetit

Koli Relax Spa
Ylä-Kolintie 39
83960 KOLI

Edea Koli
Ylä-Kolintie 39
83960 KOLI
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Ota aikaa itsellesi ja koe Kolin lumoava voima ainutlaatuisessa maisemakylpylässämme.
Palkitse itsesi kokouksen tai vaelluksen jälkeen rentouttavalla
hetkellä altaan kuohuissa ja saunan lämmössä. Saat meiltä
myös laadukkaat hieronnat ja kauneushoitolan palvelut. Tervetuloa nauttimaan!
Elämyshoitola Edea Koli on elämyshoitoihin erikoistunut hoitola, joka sijaitsee kansallismaiseman sydämessä, Break Sokos
Hotel Kolin yhteydessä. Hoitolamme palveluista löydät suositut Edeaelämys®-hoidot, monipuoliset hieronnat, kuin myös
muut kauneuspalvelut.
Astu tunnelmalliseen hoitolaamme ja tunne ympäröivä luonto.

Lieksa / Koli – Kuopio								

Kuopio

184 km – 2 h 20 min

Saarista koostuvan Kuopion sykkivin sydän
on lupsakan savolainen tori. Puijo, Tahko,
sekä Rauhalahden kylpylähotelli pitävät
aktiivimatkailijan tyytyväisenä.

Majoitus
Rauhalahti Camping
Rauhankatu 3
70700 KUOPIO
Alatalo Camping
Jänneniementie 264
70940 JÄNNEVIRTA

Viiden tähden leirintäalue, jossa kesällä 266 sähköistettyä
ja asfaltoitua caravanpaikkaa, joista 102 on varustettu myös
vesiliitännällä. Talvella käytössä 27 sähköistettyä caravanpaikkaa
Alatalo on Kuopion yhdistyksen omistama ja ylläpitämä karavaanialue Jännevirralla. Alue sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Juurusveden rannalla, vanhan maalaistalon ympärillä.

Nähtävyydet ja aktiviteetit
Puijon torni
Puijontie 135
70300 KUOPIO
Bellanranta
Siikaranta 9
70620 KUOPIO
Tarina Golf
Tarinagolfintie 19
71800 SIILINJÄRVI

Tervetuloa onnellisuuden huipulle! Puijolla koet luontoa kunnioittavat paikalliset ohjelmapalvelut ja korkeatasoiset, lähiruokaa tarjoilevat ravintolat.
Bellanranta tarjoaa laajasti elämyksiä ja aktiviteetteja kaikenikäisille

Savossa golfin ystäviä hemmotellaan myös Siilinjärvellä, jossa
palvelee 36-reikäinen golfkeskus Tarinagolf.

Muikkuravintola Sampo
Kauppakatu 13
70100 KUOPIO

Suomen kuuluisin ja vanhin muikkuravintola on kuopiolainen
Ravintola Sampo. Historiallisessa miljöössä toimiva sympaattinen erikoisravintola on yhdistelmä nostalgiaa, ajattomia
makuja ja trendikästä kaupunkikulttuuria.

Hanna Partanen

Suomen vanhin kalakukkoleipomo, joka tarjoaa tuoreet kukot,
lihapiirakat sekä munkit joko leipomosta tai torin myyntivaunusta.

Kasarmikatu 15
70110 KUOPIO
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